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INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE 
I NUGF Viborg den 30. januar kl. 16.30 

 
(Dagsorden 24. januar 2019) 
 
Kære alle  
 
Vi holder bestyrelsesmøde med følgende dagsorden: 
 
Alle var tilstede uden Lars 

 

1 VALG AF REFERENT 

2 ØKONOMISTATUS FRA KASSEREREN –  

2.1 Økonomien ser fin ud. Det skal overvejes, om vi skal have økonomiske mål for klubben. 

2.1.1 Vi skal have en målsætning for vores økonomi  

3 NYT FRA KAMPFORDELER  

3.1 Jubilæum 25 år –  

3.2 Der bliver mere og mere arbejde pga. kunststofbanen -  

3.3 DBU har gjort det svært med nye ombrydspuljer 

4 NYT FRA SPORTSCHEF  

4.1 Trænermanual er på vej , og skal forhåbentlig være 15. marts 2019, hvor den vil være tilgænglig 
for trænerne. 

4.2 Vi skal have trænerne aktiveret til trænerdagen 

4.3 Willum skal træne videre i AAB indtil turneringen starter for U13 

4.4 Trænerkurser – vi får mange tilbud via FK Viborg samarbejde – U8/9 piger har nogle med på 
kursus. 

4.5 Vores nye seniortrænere skal på B1 kursus -Kommunen støtter  

4.6 Kristian Moslund vil gerne have trænerkursus, men han er ikke vendt tilbage 

4.7 Vi har lavet en senioraftale med de nye trænere, som har haft værdiovervejelser 

4.8 Målmandstræner – vi har opsagt vores træner da det er for ustruktureret 

4.9 Peder har kontakt med en ny målmandstræner (Martin Hald), som er målmand på vores U16 hold 
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4.9.1 Han for samme takst som dem som står i kiosken – 2 timer * 2 gange om ugen 

4.9.2 Det overvejes, om alle unge træner skal have betaling 

4.9.3 Påskefodboldskole – der er 11 pladser solgt ud af 40 pladser (15-17 april) 

5 NYT OMKRING KLUB/KIOSK/KLUBHUS  

5.1 Evan, Anders og Per har talt med Energikonsulenten – oplæg på nyt køkken mv. Det blev besluttet 
at vi skal starte det op. 

5.2 Tilbud fra Mercantec på opstilling af bander. Det blev besluttet at vi skal acceptere det 

5.3 Vi skal bruge Mercantec, når det er muligt 

5.4 Brandmyndighederne har bedt os om at flytte boldene nu. Evan undersøger om der er plads til 
skabene oppe i skuret.  

5.5 Der er mange der gerne vil låne klubhuset. Forslag at det ikke skal udlånes til forældrefester mv. 
Det skal koste kr. 1500 og det skal afleveres rengjort. Der skal laves en kontrakt til udlåning.  

5.6 Køb af nye mål – ekstra mål til kunststof? 

5.7 Evan har styr på det. 

6 NYT FRA MEDLEMSANSVARLIG 

6.1 Det kører med inddrivelse. Vi har ca. 410 medlemmer. 

7 KØB AF KLUBHUS  

7.1 Det er i proces 

8 NYT FRA SPONSORUDVALG   

8.1 Per præsenterede et meget flot resultat. 

8.2 Der er møde på tirsdag.  

9 PIGEFOBOLD I NUGF – MANDAT TIL ANJA 

9.1 Anja får mandat til at forhandle NUGF forhold i klubsamarbejdet. Når der opstår økonomiske 
spørgsmål skal det vendes i bestyrelsen. 

10 EVENTUELT 

10.1 Offentliggørelse af referater 

10.1.1 Skal vi have nogle lukket punkter og offentliggørelse af referater 

10.1.1.1 Beslutningsreferat som nyhedsbrev – nyt fra bestyrelsen. Det blev besluttet, at Peder laver 
nyhedsbrevet 
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10.2 Forberedelse til Generalforsamling 

10.2.1 Hvornår skal vi holde generalforsamling 

10.2.1.1 Der er generalforsamling den 28. februar kl. 18.00- indkaldelse skal sendes ud i denne uge 

10.3 Fastsættelse af tidspunkt for næste trænermøde 

 
Yderligere emner til dagsordenen modtages gerne.  
 
 
Bh. Frans 
 


